Genoptræning/Rehabilitering - Lov om social service §86, stk. 1
Genoptræning/Rehabilitering - Lov om social service §86,
Kvalitetsområde
stk. 1
Formål

At tilbyde borgeren tidsbegrænset genoptræning til afhjælpning af
fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles
i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Formålet er hermed at
borgeren opnår samme grad af funktionsniveau som tidligere eller
bedst mulig funktionsniveau – såvel bevægelses- og
aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt som socialt.

Lovgrundlag

Lov om social service § 86, stk. 1

Målgruppe

Typisk den ældre borger, der efter sygdom, som ikke er behandlet i
sygehusregi, er midlertidigt svækket. Yngre borgere vil også i særlige
tilfælde kunne omfattes af træning efter § 86 stk. 1.

Anvendelsesområde

Afdeling for Træning og Rehabilitering, Kolding Kommune.

Visitationsprocedure Henvendelse om genoptræning rettes til Team Træning og Visitation i
afdelingen for Træning og Rehabilitering. Team Træning og Visitation
foretager visitation ud fra en individuel vurdering, hvor følgende
punkter tages i betragtning:






Sandsynligheden for at et genoptræningsforløb kan øge borgerens
funktions- og mestringsevne.
Borgerens motivation, forudsætninger og muligheder for at indgå i
og samarbejde om et målrettet trænings-/rehabiliteringsforløb.
Andre tilbud om træning i kommunalt regi, som vil være mere
relevante at tilbyde i den aktuelle situation.
Borgerens muligheder for at deltage i et relevant træningstilbud
uden for kommunalt regi.
Borgerens muligheder for via anden form for træning, herunder
også egen træningsindsats, at kunne bringe sit funktionsniveau
op.

Planlægning og udførelse af genoptræning sker på baggrund af en
individuel undersøgelse og vurdering ved ergo- eller fysioterapeut,
som kan uddelegere dele af genoptræningen til træningsassistent.
Mål for
kvalitetsområdet

Faglige kvalitetsmål:
 At der arbejdes evidensbaseret
Borgeroplevet kvalitetsmål:
 Tilfredshed på minimum 88 %
Organisatorisk kvalitetsmål:
 At Træning og Rehabilitering bliver akkrediteret efter Den
Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i 2013.

Resultatkrav,
kvalitetsforbedring

Der udføres årligt overvågning af kvaliteten via audits,

Kvalitetsområde

Genoptræning/Rehabilitering - Lov om social service §86,
stk. 1

og
opfølgningsmetoder
der specielt
relaterer sig til
kvalitetsområdet

journalaudits og evalueringer efter principperne i DDKM.

Specielle
procedurer/regler
for kvalitetsområdet

Kvalitetsarbejdet udføres efter gældende regler og procedurer i
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Der er særligt fokus på borgersikkerhed og -rettigheder.

DDKM er udviklet til sundhedsområdet. I Træning og Rehabilitering
har vi valgt, at kvalitetsarbejdet omkring træning efter
Serviceloven § 86 udføres efter de samme principper.
Der henvises til www.IKAS.dk

Vedligeholdelsestræning - Lov om social service § 86, stk. 2.
Kvalitetsområde
Vedligeholdelsestræning - Lov om social service § 86, stk. 2.
Formål
Lovgrundlag

At borgeren tilbydes hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske
færdigheder, som på baggrund af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsniveau eller særlige sociale problemer har behov herfor.
Lov om social service § 86, stk. 2.

Målgruppe

Typisk den ældre svækkede borger, der ikke ved egen hjælp kan
vedligeholde sit funktionsniveau. Yngre borgere vil også i særlige
tilfælde kunne omfattes af træning efter § 86 stk. 2.

Anvendelsesområde

Afdeling for Træning og Rehabilitering, Kolding Kommune.

Visitationsprocedure Henvendelse om vedligeholdende træning rettes til Team Træning og
Visitation i afdelingen for Træning og Rehabilitering. Team Træning og
Visitation foretager visitation ud fra en individuel vurdering, hvor
følgende punkter tages i betragtning:






Sandsynligheden for at et træningstilbud kan vedligeholde
borgerens funktionsniveau.
Borgerens motivation, forudsætninger og muligheder for at indgå i
og samarbejde om et vedligeholdende træningstilbud.
Andre tilbud om træning i kommunalt regi, som vil være mere
relevante at tilbyde i den aktuelle situation.
Borgerens muligheder for at deltage i et relevant træningstilbud
uden for kommunalt regi.
Borgerens muligheder for via anden form for træning, herunder
også egen træningsindsats, at kunne vedligeholde sit
funktionsniveau.

Planlægning og udførelse af den vedligeholdende træning sker på
baggrund af en individuel undersøgelse og vurdering ved ergo- eller
fysioterapeut, som kan uddelegere træningen til træningsassistent.
Mål for
kvalitetsområdet

Faglige kvalitetsmål:
 At der arbejdes evidensbaseret
Borgeroplevet kvalitetsmål:
 Tilfredshed på minimum 88 %
Organisatorisk kvalitetsmål:
 At Træning og Rehabilitering bliver akkrediteret efter Den
Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i 2013

Resultatkrav,
kvalitetsforbedring
og
opfølgningsmetoder
der specielt
relaterer sig til
kvalitetsområdet

Der udføres årligt overvågning af kvaliteten via audits,
journalaudits og evalueringer efter principperne i DDKM.
Der er særligt fokus på borgersikkerhed og -rettigheder.

Specielle
procedurer/regler
for kvalitetsområdet

Kvalitetsarbejdet udføres efter gældende regler og procedurer i Den
Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
DDKM er udviklet til sundhedsområdet. I Træning og Rehabilitering
har vi valgt, at kvalitetsarbejdet omkring træning efter
Serviceloven § 86 udføres efter de samme principper.
Der henvises til www.IKAS.dk

